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اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

چكيده
بارش كل استان اﺻﻔهان در مرداد  ،١٤٠١برابر با  ٩/٩ميليمتر بوده كه نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه ٩/٤ ،ميليمتر افزايﺶ

داشته است.

ميانگين دماي حداقل استان اﺻﻔهان در مرداد ماه  ١٤٠١برابر  ٢١/٧درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ١/٢درجه سلسيوس

گرمتر شده؛ ميانگين دماي حداكثر استان نيز  ٣٦/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٠/٧درجه سلسيوس گرمتر شده است.

ميانگين سرعت باد در استان اﺻﻔهان در مرداد  ٣/٢متر بر ثانيه بوده است .ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔهان در مرداد
ماه حدود  ٢متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز ،باد مﻼيم ) ٢تا  ٥متر بر ثانيه( بوده است.
پهنهبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص  SPEIسه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد و بسيار
شديد در سطح استان در مناطق شرقي و شمالي نسبت به ماه گذشته افزايﺶ يافته است.

همه ساله طي فصل تابستان به ويژه در تير و مرداد ،جريانات گرم و مرطوب مانسون شكل گرفته و در مواقعي كه فعاليت اين جريانات از
شرايط نرمال خود فراتر رفته و تقويت گردند امكان نﻔوذ آن به استانهاي واقع در مناطق جنوب شرقي و جنوبي كشور مهيا ميگردد .در

مرداد ماه سال جاري با توجه به تغيير مكان الگوهاي تابستانه نسبت به شرايط نرمال خود ،امكان تزريق رطوبت از مناطق حارهاي به داخل
كشور و استان اﺻﻔهان ميسر گرديد.

در اين ماه  ٨هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤هشدار نارنجي به منظور اطﻼع رساني و پيﺶآگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي
ﺻادر شده است.

در تاريخ  ٢٧مرداد ماه  ١٤٠١تعيين توزيع قائم ازن توسط دستگاه ازن سوند در مركز ازنسنجي و جو باﻻي اﺻﻔهان انجام شد .در اين
روز مقدار ازن كلي جو  ٢٥٣/١دابسون بوده كه مقدار خوب و قابل قبولي است.
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تحﻠيﻠي ﺑر وضعيت ﺑﺎرش اسﺘﺎن در ﻣرداد ﻣﺎه ١٤٠١

 -١-١اطﻼﻋﺎت ﺑﺎرش اسﺘﺎن و ﻣقﺎيسﻪ ﺑﺎ سﺎل گذشﺘﻪ و ﺑﻠند ﻣدت
مطابق آمار جدول ) ،(١در اكثر مناطق استان اﺻﻔهان در مرداد ماه  ،١٤٠١بارش بوده و نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه ،افزايﺶ
بارش در اين ماه وجود داشته است .بارش كل استان اﺻﻔهان در اين ماه ،برابر با  ٩/٩ميليمتر بوده كه نسبت به آمار بلند مدت در مدت

مشابه ٩/٤ ،ميليمتر افزايﺶ داشته است .از شهرستانهاي سميرم ) ٣٦/٣ميليمتر( ،فريدونشهر ) ٣٤/١ميليمتر( و چادگان ) ٢٦/٣ميلي متر(
بيشترين بارش گزارش شده است.
جدول  .١اطﻼعات بارش استان و شهرستانهاي استان اﺻﻔهان در مرداد ماه ١٤٠١
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 -٢-١درصد تأﻣيﻦ ﺑﺎرش سﺎل آﺑي اسﺘﺎن
در نمودار ) (١درﺻد تامين بارش در سال آبي  ١٤٠٠ - ١٤٠١براساس اعداد آخرين ستون جدول ) ،(١با بلند مدت مقايسه شده است.
درﺻد تامين سال آبي در استان برابر  ٧٨/٣درﺻد بوده است .مطابق اين نمودار ،در شهرستانهاي اﺻﻔهان ،برخوار ،خمينيشهر،
خوروبيابانك و شاهينشهر و ميمه تامين بارش در سال آبي جاري تا پايان مرداد ماه ،كمتر از  ٦٠درﺻد بوده است.

در شهرستانهاي دهاقان و شهرضا تامين بارش سال آبي تقريبا باﻻتر از  ٩٠درﺻد بوده و در شهرستان سميرم نيز ،تامين بارش سال آبي به
طور كامل انجام شده است.

نمودار  .١مقايسه درﺻد تامين بارش سال آبي در بازه  ١٤٠٠/٧/١تا  ١٤٠١/٥/٣١با مدت مشابه بلند مدت در شهرستانهاي استان اﺻﻔهان
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 -٣-١پهنﻪﺑندي ﻣﺠمﻮع ﺑﺎرش اسﺘﺎن
در شكل ) (١بارش در مرداد ماه  ١٤٠١در سطح استان اﺻﻔهان نمايﺶ داده شده است .اين ماه بارشهاي بيسابقه در دهه اخير ،در سطح
استان ،ناشي از فعاليت مانسون بوده است .مطابق شكل ) (١در نواحي جنوبي استان )شهرستان سميرم و بخشي از شهرستان شهرضا( و

قسمتهايي از شهرستان هاي مباركه ،لنجان ،برخوار؛ چادگان ،فريدونشهر ،بوئين و مياندشت ،خوانسار ،گلپايگان ،نطنز ،شاهينشهر و
ميمه ،كاشان و داران بارش بيﺶ از  ٢٠ميليمتر بوده است .وقوع اين بارشها در مدت زمان كوتاه در بسياري از مناطق سبب ايجاد
روانآب شد.

شكل  .١پهنهبندي بارش تجمعي مرداد ماه  ١٤٠١استان اﺻﻔهان
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 -٤-١پهنﻪﺑندي اخﺘﻼف ﺑﺎرش تﺠمعي ﻣرداد ﻣﺎه  ،١٤٠١ﻧسبت ﺑﻪ ﺑﻠند ﻣدت در اسﺘﺎن
در شكل ) (٢اختﻼف بارش تجمعي مرداد ماه  ١٤٠١با بازه مشابه بلند مدت در استان اﺻﻔهان نمايﺶ داده شده است .مطابق اين شكل،
اختﻼف بارش مرداد ماه  ١٤٠١با بازه مشابه بلند مدت در سطح استان اﺻﻔهان ،در بسياري از مناطق بيﺶ از  ٢ميليمتر بوده است )با توجه
به راهنماي نقشه ،رنگهاي سبز و آبي( .در قسمتهاي آبي رنگ نقشه ،اختﻼف بارش مرداد ماه  ١٤٠١با بازه مشابه بلند مدت٢٠ ،

ميليمتر يا بيشتر بوده است.

شكل  .٢اختﻼف بارش تجمعي مرداد ماه  ١٤٠١با بازه مشابه بلند مدت در استان اﺻﻔهان
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 -٢تحﻠيﻠي ﺑر وضعيت دﻣﺎي اسﺘﺎن در ﻣرداد ﻣﺎه ١٤٠١
 -١-٢اطﻼﻋﺎت دﻣﺎي اسﺘﺎن و ﻣقﺎيسﻪ ﺑﺎ ﺑﻠند ﻣدت
جدول  .٢اطﻼعات دمايي استان و شهرستانهاي استان اﺻﻔهان در مرداد ماه ١٤٠١
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در جدول ) (٢اطﻼعات دماي كمينه ،بيشينه و ميانگين در مرداد ماه  ،١٤٠١بلند مدت و اختﻼف مرداد ماه امسال نسبت به بلند مدت براي
شهرستانهاي استان اﺻﻔهان نمايﺶ داده شده است.

ميانگين دماي حداقل استان اﺻﻔهان در مرداد ماه  ١٤٠١برابر  ٢١/٧درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ١/٢درجه سلسيوس

گرمتر شده؛ ميانگين دماي حداكثر استان نيز  ٣٦/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٠/٧درجه سلسيوس گرمتر شده است.

بيشترين افزايﺶ ميانگين دماي كمينه نسبت به بلند مدت در شهرستانهاي اردستان و سميرم برابر  ١/٧سپس در شهرستانهاي شهرضا،
فريدن و مباركه برابر  ١/٦درجه سلسيوس بوده است .بيشترين افزايﺶ ميانگين دماي بيشينه نسبت به بلند مدت نيز در شهرستان
خمينيشهر برابر  ١/٤و سپس در شهرستانهاي فﻼورجان ،لنجان و نجفآباد برابر  ١/٣درجه سلسيوس بوده است.

در مرداد ماه  ١٤٠١در شهرستان اﺻﻔهان ميانگين دماي كمينه  ٢٠/٧درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ١/١درجه سلسيوس

افزايﺶ و ميانگين دماي بيشينه ٣٦/١درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٠/٤درجه سلسيوس افزايﺶ داشته است.
بيشترين دماي ميانگين در شهرستانهاي آران و بيدگل  ،٣٣/٢خوروبيابانك  ٣٢/٥و نائين  ٣١/٤درجه سلسيوس و كمترين دماي

ميانگين نيز در شهرستانهاي غربي و جنوبي استان ،بوئين و مياندشت  ،٢٣/٢سميرم  ،٢٣/٤چادگان  ٢٣/٧و تيران و كرون  ٢٣/٨درجه

سلسيوس بوده است.

بيشترين افزايﺶ دماي ميانگين در استان نيز در شهرستانهاي خمينيشهر ،فريدن و مباركه به مقدار  ١/٣درجه سلسيوس بوده است .دماي
ميانگين شهرستان اﺻﻔهان  ٢٨/٤درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت در مرداد ماه  ٠/٨درجه سلسيوس افزايﺶ داشته و دماي
ميانگين استان اﺻﻔهان  ٢٨/٩درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت در مرداد ماه  ٠/٩درجه سلسيوس افزايﺶ داشته است.
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 -٢-٢دﻣﺎﻫﺎي حدي اسﺘﺎن اصفهﺎن و ﻣقﺎيسﻪ ﺑﺎ ﺑﻠند ﻣدت
در جدول ) (٣اطﻼعات دماي كمينه مطلق و بيشينه مطلق ايستگاههاي استان اﺻﻔهان در مرداد ماه نمايﺶ داده شده است .حداكثر مطلق
شهر اﺻﻔهان در اين ماه  ٤٢/٤و حداقل مطلق اﺻﻔهان  ١٦/٤درجه سلسيوس بوده است.

بيشترين دماي حداكثر در مرداد ماه در ايستگاههاي خوروبيابانك  ،٤٨/٧كاشان  ٤٤/٢و كمترين دماي حداقل نيز در ايستگاههاي ميمه
 ،١٠/٦فرودگاه شهيد بهشتي  ١١/٧و شهرضا  ١١/٩درجه سلسيوس به ثبت رسيده است.
جدول  .٣دماي حداقل مطلق و حداكثر مطلق شهرستانهاي استان اﺻﻔهان در مرداد ماه ١٤٠١
رديف

شهرسﺘﺎن

حداقل مطلق

حداكثر مطلق

١

اصفهﺎن )ازنسنﺠي(

١٦/٤

٤٢/٤

٢

اردسﺘﺎن

١٩/٨

٤٣/٦

٣

خﻮروﺑيﺎﺑﺎﻧك

٢٣/٠

٤٨/٧

٤

داران

١٢/٩

٣٦/٠

٥

فرودگﺎه شهيدﺑهشﺘي

١١/٧

٤١/٠

٦

شهرضﺎ

١١/٩

٣٩/٢

٧

كﺎشﺎن

٢٠/٠

٤٤/٢

٨

گﻠپﺎيگﺎن

١٥/٦

٣٩/٤

٩

ﻣيمﻪ

١٠/٦

٣٦/٦

١٠

ﻧﺎييﻦ

١٥/٦

٤٠/٦

١١

ﻧﻄنز

١٧/٧

٣٨/٣

١٢

ﻧﺠف آﺑﺎد

١٧/٣

٤٢/٥

١٣

كبﻮترآﺑﺎد

١٤/٢

٤١/٣

١٤

سميرم

١٥/٥

٣٤/٩

١٥

ﻣﻮرچﻪ خﻮرت

١٥/٤

٤٠/٦

١٦

فريدوﻧشهر

١٢/٠

٣٣/٢

١٧

زريﻦ شهر

١٣/٤

٤١/٦

١٨

خﻮاﻧسﺎر

١٥/٤

٣٥/٠

١٩

ورزﻧﻪ

١٤/٤

٤٢/٣

٢٠

ﻣبﺎركﻪ

١٣/٩

٤١/٠

٢١

چﺎدگﺎن

١٢/٤

٣٦/٥
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 -٣-٢پهنﻪﺑندي ﻣيﺎﻧگيﻦ دﻣﺎي شهرسﺘﺎنﻫﺎي اسﺘﺎن
در شكل ) (٣پهنهبندي دماي ميانگين استان در مرداد ماه  ١٤٠١نمايﺶ داده شده است .مطابق شكل دماي ميانگين در نيمه شرقي و
نواحي شمالي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب و جنوب استان ،ميانگين دما كاهﺶ مييابد .بيشترين دماي ميانگين در

شهرستانهاي خوروبيابانك ،نائين ،اردستان و آران و بيدگل و قسمتهايي از شهرستان اﺻﻔهان بوده؛ كمترين دماي ميانگين نيز در

بخﺶهايي از شهرستانهاي نطنز ،كاشان ،فريدونشهر و نوار باريكي در جنوب شهرستان سميرم بوده است.

شكل  .٣پهنهبندي ميانگين دماي مرداد ماه ١٤٠١در استان اﺻﻔهان

٩

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

 -٤-٢پهنﻪﺑندي اخﺘﻼف ﻣيﺎﻧگيﻦ دﻣﺎي شهرسﺘﺎنﻫﺎي اسﺘﺎن ﻧسبت ﺑﻪ ﺑﻠند ﻣدت
در شكل ) (٤پهنهبندي اختﻼف دماي ميانگين با بلند مدت استان در مرداد ماه  ١٤٠١نمايﺶ داده شده است .بيشترين افزايﺶ دماي
ميانگين نسبت به بلند مدت در شمال شهرستان اردستان ،قسمتهاي از نواحي شمالي شهرستان نائين ،مناطق پراكنده در شهرستان

خوروبيابانك و قسمتي در شمال شرقي شهرستان آران و بيدگل بوده است .در قسمتهايي كوچك در شهرستانهاي مباركه ،فريدن و
خوانسار نيز افزايﺶ دماي ميانگين نسبت به بلند مدت بيﺶ از  ٢/٥درجه سلسيوس بوده است.

قسمتهاي از جنوب شرقي و شمال غربي شهرستان كاشان ،بخﺶهايي از غرب و مركز تيران و كرون ،غرب لنجان ،شمال غرب و

مركز نطنز ،قسمتهايي جزيي از شمال خوروبيابانك و بخﺶهايي از غرب نجفآباد دماي ميانگين در مرداد سال جاري ،نسبت به بلند
مدت مشابه ،كاهﺶ جزئي داشتهاند.

شكل  .٤اختﻼف ميانگين دماي مرداد ماه  ١٤٠١با بلند مدت در استان اﺻﻔهان

١٠

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

 -٣تحﻠيﻠي ﺑر وقﻮع ﺑﺎد در اسﺘﺎن اصفهﺎن در ﻣرداد ١٤٠١
 -١-٣وضعيت سمت و سرﻋت ﺑﺎد در ايسﺘگﺎهﻫﺎي ﻫمديدي اسﺘﺎن
به دليل گستردگي استان اﺻﻔهان و وجود  ٢٣ايستگاه همديدي در سطح استان ،در اين تﺤليل تنها به  ٤ايستگاه همديدي در مﺤدوده و

مجاور شهرستان اﺻﻔهان پرداخته شده است .اين ايستگاهها عبارتند از :ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔهان؛ ايستگاه شرق اﺻﻔهان )فرودگاه شهيد
بهشتي( ؛ ايستگاه تﺤقيقات هواشناسي كشاورزي كبوترآباد و ايستگاه تﺤقيقات هواشناسي كشاورزي نجفآباد.

ميانگين سرعت باد در استان اﺻﻔهان در مرداد  ٣/٢متر بر ثانيه بوده است .ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔهان در مرداد

ماه حدود  ٢متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز ،باد مﻼيم ) ٢تا  ٥متر بر ثانيه( بوده است .در ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔهان در اين
ماه ،جهت وزش باد غالب ،جنوب شرقي بوده است.
ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه فرودگاه شهيد بهشتي )شرق اﺻﻔهان( در مرداد حدود  ٣/٢متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد ،باد
مﻼيم ) ٢تا  ٥متر برثانيه( بوده است .در اين ايستگاه ،جهت وزش باد غالب در مرداد ،جنوب شرقي بوده است.
ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه كبوترآباد در مرداد حدود  ٢/٥متر برثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد ،باد مﻼيم ) ٢تا  ٥متر بر ثانيه( بوده
است .در ايستگاه كبوترآباد در مرداد جهت وزش باد غالب ،جنوب شرقي بوده است.
ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه نجفآباد در مرداد  ٣/٣متر بر ثانيه بوده و بيشترين فراواني وقوع باد ،باد مﻼيم ) ٢تا  ٥متر بر ثانيه( بوده
است .در ايستگاه نجفآباد جهت وزش باد غالب در مرداد ،شرقي بوده است.

١١

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

جدول  .٤سمت و سرعت باد در ايستگاههاي همديدي استان اﺻﻔهان؛ مرداد ماه ١٤٠١
ﺑﺎد غﺎﻟب
ﻧﺎم ايسﺘگﺎه

حداكثر ﺑﺎد
درصد وقﻮع

سمت )ﺟهت(

در ﻣﺎه

سمت )درﺟﻪ(

سرﻋت
)(m/s

اصفهان

جنوب شرقي

٨١

٢٨٠

٩

فرودگاه شهيد بهشتي

جنوب شرقي

٥٧

٦٠

١١

كبوترآباد

جنوب شرقي

٧٢

٢٥٠

٩

نجفآباد

شرقي

٦١

١٠٠

١٤

كاشان

شمال شرقي

٥٢

٤٠

١١

داران

شمال شرقي

٥٨/٦

٤٠

٧

خوروبيابانك

شمال شرقي

٤١/٥

٤٠

٨

اردستان

جنوبي

٢٨

٢٠

١٦

نايين

شمال غربي

٣٧/٦

١٥٠

٩

شهرضا

شمال شرقي

٤٠

٢٤٠

١٢

گلپايگان

شمال شرقي

٨٥

٢٩٠

١٤

نطنز

شمال شرقي

٧٥

٣٤٠

٦

ميمه

شمال شرقي و جنوب شرقي

٤٨/٥

١٢٠

٩

مورچه خورت

شمال شرقي

٤٧

٢٦٠

١٢

چادگان

جنوب شرقي

٥٤/٥

٣٦٠

١٣

چوپانان

شرقي

٧٣

٩٠

١١

خوانسار

شمال غربي

٥٩

٣٦٠

١١

دهق

شمال غربي

٥٢

٧٠

١٠

فريدونشهر

جنوب شرقي

٦٨

٢٨٠

٨

ورزنه

شمال شرقي

٤٨

٤٠

١١

مباركه

شمال شرقي

٧١

١٨٠

٨

زرين شهر

جنوب شرقي

٩٠

١٨٠

٤

سميرم

جنوب شرقي

٥٦

٣٢٠

٩

١٢

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

 -٢-٣گﻠبﺎد ايسﺘگﺎهﻫﺎي ﻫمديدي اسﺘﺎن اصفهﺎن

گلباد ايستگاه فرودگاه شهيد بهشتي

گلباد ايستگاه ازنسنجي اصفهان

گلباد ايستگاه كبوترآباد

گلباد ايستگاه نجفآباد

شكل  .٥گلباد ايستگاههاي فرودگاه شهيد بهشتي ،ازنسنجي ،كبوترآباد و نجفآباد؛ مرداد ماه ١٤٠١

١٣

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

اردستان

چادگان

چوپانان

داران

دهق

فريدونشهر

خوروبيابانك

ميمه

مباركه

مورچهخورت

نائين

نطنز

شكل  .٦گلباد ايستگاههاي اردستان ،چادگان ،چوپانان ،داران ،دهق ،فريدونشهر ،خوروبيايانك ،ميمه و مباركه ،مورچهخورت ،نائين ونطنز؛ مرداد ماه ١٤٠١

١٤

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

كاشان

گلپايگان

خوانسار

سميرم

شهرضا

ورزنه

زرينشهر

شكل  .٧گلباد ايستگاههاي كاشان ،گلپايگان ،خوانسار ،سميرم ،شهرضا ،ورزنه و زرينشهر؛ مرداد ماه ١٤٠١

١٥

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

 -٤تحﻠيﻠي ﺑر وضعيت خشكسﺎﻟي اسﺘﺎن در ﻣرداد ﻣﺎه ١٤٠١
 -١-٤پهنﻪﺑندي خشكسﺎﻟي ﻫﻮاشنﺎسي در سﻄح اسﺘﺎن ﺑراسﺎس شﺎخص  SPEIسﻪ ﻣﺎﻫﻪ
پهنهبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص  SPEIسه ماهه )شكل  ،(٨بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد
و بسيار شديد در سطح استان در مناطق خوروبيابانك؛ نائين؛ آران و بيدگل؛ نيمه شمالي كاشان؛ بخﺶهايي از شمال شرقي ،شرق و
جنوب غربي اردستان؛ شمال و شرق نطنز؛ جنوب شرقي ،شمال شرقي و غربي اﺻﻔهان؛ جنوب نجفآباد؛ بخﺶهايي از شرق و غرب
تيران و كرون؛ غرب دهاقان؛ جنوب غربي شهرضا و شمال شرقي و قسمتهايي از غرب سميرم نسبت به ماه گذشته افزايﺶ يافته است
كه علت آن عدم وقوع بارشهاي مناسب در مناطق مذكور طي تير ماه ميباشد .مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در مناطق غرب

نسبت به ماه قبل از نظر وسعت و شدت كاهﺶ يافته؛ به ويژه در بخﺶهايي از جنوب و جنوب غربي و شمال غربي فريدونشهر ،جنوب
فريدن ،شمال غرب و بخﺶهايي از شرق چادگان و غرب ميمه ترسالي مشاهده مي گردد .بدين ترتيب در پايان مرداد ماه  ١٤٠١به جز
مناطق غرب استان ،وسعت مناطق تﺤت تاثير خشكسالي هواشناسي استان و شدت آن به نسبت ماه قبل افزايﺶ يافته است.

ﻻزم به ذكر است كه پهنهبندي خشكسالي با شاخص  SPEIسه ماهه بيانگر خشكسالي هواشناسي بوده و نشان دهنده وضعيت خشكسالي

كشاورزي )ميان مدت( و هيدرولوژيك )بلند مدت( موثر بر بخﺶهاي كشاورزي و منابع آبهاي جاري و زيرزميني نميباشد.

شكل  .٨پهنهبندي خشكسالي هواشناسي در استان اﺻﻔهان براساس شاخص  ،SPEIدوره سه ماهه تا پايان مرداد ١٤٠١

١٦

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

 -٥تحﻠيل ﻫمديدي اسﺘﺎن در ﻣرداد ﻣﺎه ١٤٠١
بررسي كلي الگوهاي جوي در مقياس كلي )شكل  ،(٩نشان ميدهد ارتﻔاع ژئوپتانسيلي سطح  ٥٠٠ميلي بار براي سه ماهه )مرداد تا مهر(
در نيمكره شمالي ،كمربند نابهنجاري مثبت را در جنبحاره تا عرضهاي مياني با بيشينه ارتﻔاعي برروي غرب آسيا نشان ميدهد .اين

حالت كم و بيﺶ تا نيمه پاييز ماندگار است كه پيامد آن كاهﺶ فراواني گذر سامانههاي غربي از منطقه و كاهﺶ بارش برروي فﻼت
ايران حداقل تا دو ماهه اول پاييز خواهد بود.

شكل  .٩پيﺶبيني نابهنجاري ارتﻔاع ژئوپتانسيل سطح  ٥٠٠ميلي بار؛ دوره مرداد تا مهر ) ١٤٠١آگوست تا اكتبر (٢٠٢٢

در فصل تابستان عموما مركز پرارتﻔاع جنب حارهاي در ﻻيههاي مياني جو برروي خاورميانه ،ايران و استان اﺻﻔهان حاكم است كه مانع
ﺻعود هوا شده و فرونشيني بر جو حاكم ميشود .اين شرايط فرﺻت شكلگيري ابر و فعاليت سامانههاي بارشي را مﺤدود ميكند به

طوري كه ميزان بارش تابستانه در استان اﺻﻔهان ناچيز و در حدود  ٢درﺻد بارش ساليانه را به خود اختصاص ميدهد .از اين رو
بارشهاي تابستانه در ﺻورت وقوع معموﻻ با بينظمي همراه است .همه ساله طي فصل تابستان به ويژه طي ماههاي تير و مرداد ،جريانات

گرم و مرطوب مانسون )فصلي( ناشي از اقيانوس هند شكل گرفته و در مواقعي كه فعاليت اين جريانات از شرايط نرمال خود فراتر رفته
و تقويت گردند امكان نﻔوذ آن به استانهاي واقع در مناطق جنوب شرقي و جنوبي كشور مهيا ميگردد .حتي در برخي مواقع اين

جريانات ميتوانند به استان اﺻﻔهان به ويژه به نيمه جنوبي آن نيز كشيده شوند ولي ميزان بارشهاي ثبت شده بر اثر اين جريانات در
استان عموما قابل توجه نبوده است .اين جريانات حاوي رطوبت فراواني هستند كه در مكانهايي كه شرايط ﺻعود هوا مهيا گردد،
ابرهاي ضخيم با ارتﻔاع باﻻ تشكيل ميدهند .ايجاد بارشهاي رگباري شديد همراه با رعد و برق از ويژگيهاي اين جريانات ميباشد.

مناطق كوهستاني ،ارتﻔاعات ،مسيلها و مناطق همجوار با رودخانههاي فصلي ،مكان مناسبي براي وقوع بارشهاي رگباري هستند.
در مرداد ماه سال جاري با توجه به تغيير مكان الگوهاي تابستانه نسبت به شرايط نرمال خود ،امكان تزريق رطوبت از مناطق حارهاي به
داخل كشور و استان اﺻﻔهان ميسر گرديد .از بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  ١٤٠١/٥/٥لغايت يكشنبه  ١٤٠١/٥/٩شاهد تاثير فعاليت

سامانه مانسون برروي استان اﺻﻔهان بوديم .بعدازظهر روز پنجشنبه استان به ﺻورت موثرتري درگير اين سامانه حارهاي گرديد .عمده
١٧

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

بارشهاي ثبت شده در استان مربوط به مناطق غربي ،جنوبي و شرقي استان ،به ويژه در مناطق كوهستاني و مستعد بود .بيشترين ميزان
بارش ثبت شده باﻻي  ٢٠ميليمتر از ايستگاههاي بارانسنجي استان طي عصر روز پنجشنبه شامل :گرموك  ٤٦ميليمتر ،دوش خراط ٣٤

ميليمتر ،ظﻔرقند  ٣٤ميليمتر ،سواران  ٣٠ميليمتر ،ونك  ٢٢ميليمتر ،ضرغامآباد  ٣٠ميليمتر ،كرد عليا  ٢٢ميليمتر ،اله آباد  ٢٣ميليمتر
و بيشترين گزارش بارش ثبت شده از ايستگاههاي سينوپتيك استان مربوط به سميرم  ٢٦/٥و چادگان  ٢٠/٧ميليمتر بوده است.

طي روز جمعه مورخ  ١٤٠١/٥/٧تا حدي از ميزان بارش در نيمه شرقي كاسته و عمده بارشها در مناطق غرب و جنوب استان اتﻔاق افتاد.
بيشترين بارشهاي ثبت شده ايستگاههاي بارانسنجي استان مربوط به مصير  ٥٥ميليمتر ،مراوند  ٧٠ميليمتر ،عسگران  ٢٢ميليمتر ،رزوه

چادگان  ٢٧ميليمتر و كرد عليا  ٢٠ميليمتر و در ايستگاههاي سينوپتيك ميمه  ،١٧/٥چادگان  ٧/٤ميلي متر و خوانسار  ٨/٤ميليمتر بوده
است.

طي روز شنبه نيز مشابه روز جمعه بارشها متمركز در غرب و جنوب استان بوده و بيشترين بارشهاي رخ داده مربوط به كمران ٣٤/٤

ميليمتر ،هونجان  ٤٧/٥ميليمتر ،اسﻔرجان  ١٤ميليمتر ،سرداب سﻔلي  ١٧/٣ميليمتر و ايستگاه فريدونشهر  ٢٢/١ميليمتر بود .طي روز
يكشنبه مجددا بارشها به مناطق شمال شرقي نيز كشيده شد و بهترين بارشهاي دريافتي مربوط به كمران  ٣٤/٤ميليمتر ،هونجان ٤٧/٥

ميليمتر ،مراوند  ٥٨ميليمتر ،تودشك  ٩ميليمتر و سپرو  ٧/٥ميليمتر بود.

بررسي نقشههاي هواشناسي سطح زمين )شكل  ،(١٠در ساعت  ١٢گرينويچ روز  ٢٨جوﻻي  ،٢٠٢٢بيانگر فعاليت يك مركز بسته كم

فشار است كه در منطقه مانسوني به شدت تقويت شده و از سمت جنوب شرقي و شرق تا غرب و جنوب غربي كشيده شده و مناطق
مياني كشور ،ازجمله استان اﺻﻔهان را در بر گرفته است .مركز اين الگوي فشاري  ٩٩٦ميليبار در منطقه مانسون بسته شده و طي روز ٦

مرداد ،نيمه شرقي استان تﺤت تاثير قرار داده بود .اين الگوي فشاري با شيو مناسب خطوط همفشاري از شرق تا مركز ،بيانگر توان تغذيه
نسبي رطوبت در تراز سطﺤي از سوي عرضهاي جنوبي است.

طي روز جمعه با تغير مﺤور جريانات ،مناطق جنوبي و جنوب غربي استان تﺤت تاثير جريانات گرم و مرطوب مانسوني قرار گرفتند.
شرايط انتقال جريانات طي روز شنبه نيز مشابه روز جمعه بوده است و نيمه جنوبي استان تﺤت تاثير قرار گرفته است .هم زمان با

نقشههاي سطح زمين ،نقشههاي هواشناسي در ﻻيه مياني جو )شكل  ،(١١نيز طي اين سه روز قابل توجه بوده است .مركز پرارتﻔاع جنب
حاره اي نسبت به شرايط نرمال خود تضعيف پيدا كرده و امكان نﻔوذ جريانات گرم و مرطوب از منطقه مانسون به داخل كشور و استان را
داشته است )شكل  .(١٢مركز پرارتﻔاع با هسته  ٩٩٢ميليبار با مﺤور شرقي -غربي كشيده شده و با حركت واچرخندي خود امكان انتقال

جريانات از منطقه حارهاي به داخل كشور و استان را داشته است.

١٨

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

شكل  .١٠نقشه فشار در سطح زمين در روزهاي  ٧ ،٦و  ٨مرداد ماه ١٤٠١

١٩

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

شكل  .١١تغييرات ارتﻔاع در ﻻيه مياني جو در روزهاي  ٧ ،٦و  ٨مرداد ماه ١٤٠١

٢٠

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

شكل  .١٢نقشه انتقال رطوبت درﻻيه مياني جو؛  ٦مرداد ١٤٠١

 -٦تحﻠيﻠي ﺑر ﻣخﺎطرات ﺟﻮي دراسﺘﺎن طي ﻣرداد ﻣﺎه ١٤٠١
در اين ماه  ٨هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤هشدار نارنجي به منظور اطﻼع رساني و پيﺶآگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي
ﺻادر شده كه به طور خﻼﺻه در جدول ) (٥و ) (٦آورده شده است:

جدول  .٥هشدارهاي سطح نارنجي هواشناسي در مرداد ماه ١٤٠١
شماره هشدار نارنجي

تاريخ صدور

١٢

١٤٠١/٥/٢

١٣

١٤٠١/٥/٤

١٤

١٤٠١/٥/٦

١٥

١٤٠١/٥/١٥

نوع مخاطره

زمان اعتبار

منطقه اثر مخاطره

مناطق جنوبي ،جنوب غربي ،مركز استان
 ١٤٠١/٥/٦لغايت
١٤٠١/٥/٧

رگبارشديد باران ،رعد و برق ،وزش باد شديد

)به ويژه مناطق جنوبيتر( ،مناطق همجوار با

موقتي ،بارش تگرگ در مناطق مستعد

استان فارس و چهارمﺤال بختياري و
كهكيلويه و بوير احمد

 ١٤٠١/٥/٦لغايت
١٤٠١/٥/٧
 ١٤٠١/٥/٨لغايت
١٤٠١/٥/٩
 ١٤٠١/٥/١٦لغايت
١٤٠١/٥/١٦

رگبارشديد باران ،رعد و برق ،وزش باد شديد
موقتي ،بارش تگرگ در مناطق مستعد

نيمه شرقي استان

رگبار باران ،رعد و برق ،وزش باد شديد موقتي،

مناطق جنوبي و جنوب غربي و مناطق

بارش تگرگ در مناطق مستعد

همجوار با استان فارس

رگبار باران ،رعد و برق ،وزش باد شديد موقتي،

مناطق جنوبي و غربي و همجوار با استان

بارش تگرگ در مناطق مستعد

چهارمﺤال بختياري وكهكيلويه و بوير احمد

جدول  .٦هشدارهاي سطح زرد هواشناسي در مرداد ماه ١٤٠١
شماره هشدار زرد

تاريخ صدور

نوع مخاطره

زمان اعتبار

٢١

منطقه اثر مخاطره

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

٣٥

١٤٠١/٥/١

 ١٤٠١/٥/٢تا ١٤٠١/٥/٤

٣٦

١٤٠١/٥/٢

 ١٤٠١/٥/٥تا ١٤٠١/٥/٨

٣٧

١٤٠١/٥/٩

١٤٠١/٥/١٠

٣٨

١٤٠١/٥/١٣

٣٩

١٤٠١/٥/١٥

٤٠

١٤٠١/٥/١٧

٤١

١٤٠١/٥/١٩

٤٢

١٤٠١/٥/٢٤

 ١٤٠١/٥/١٥لغايت
١٤٠١/٥/١٨
 ١٤٠١/٥/١٩لغايت
١٤٠١/٥/٢٠
 ١٤٠١/٥/١٨لغايت
١٤٠١/٥/١٩
 ١٤٠١/٥/٢١لغايت
١٤٠١/٥/٢٤

وزش باد نسبتا شديد تا شديد ،احتمال تند باد لﺤظهاي،

شمال شرقي ،شرق و منطقه مركزي

خيزش گرد و خاك ،كاهﺶ ديد و كيﻔيت هوا

استان

رگبار باران ،رعد و برق ،در مناطق مستعد تگرگ ،

اكثر مناطق استان ،شدت سامانه در

وزش باد شديد موقتي ،خيزش گرد و خاك

نيمه جنوبي استان

رگبار باران ،رعد و برق ،در مناطق مستعد احتمال
تگرگ ،وزش باد شديد موقتي
رگبار باران ،رعد و برق ،در مناطق مستعد احتمال
تگرگ ،وزش باد شديد موقتي

نيمه غربي ،مناطق جنوبي و مناطق
همجوار با استان چهارمﺤال بختياري
و كهكيلويه و بويراحمد
نيمه غربي و مناطق جنوبي و مناطق
همجوار با استان چهارمﺤال بختياري
و كهكيلويه و بويراحمد

رگبار باران ،رعد و برق ،در مناطق مستعد احتمال

نيمه غربي ،مناطق جنوبي و مناطق

تگرگ ،وزش باد شديد موقتي

شمالي استان

خيزش و نﻔوذ گرد و خاك ،وزش باد شديد موقت

شمال ،شرق و مناطق مركزي استان

وزش باد شديد ،تند باد لﺤظهاي ،در مناطق مستعد
خيزش گرد و خاك و كاهﺶ ديد

نيمه جنوبي ،مناطق شرقي استان و
مناطق همجوار با استانهاي يزد و
فارس

 ١٤٠١/٥/٢٥لغايت

وزش باد نسبتا شديد تا شديد ،احتمال وقوع تند باد

نيمه شرقي استان و مناطق همجوار

١٤٠١/٥/٢٦

لﺤظهاي ،خيزش گرد و خاك و كاهﺶ ديد موقتي

با استان يزد

 -٧گزارشي از فعﺎﻟيتﻫﺎي تﻮسعﻪ ﻫﻮاشنﺎسي كﺎرﺑردي اسﺘﺎن طي ﻣرداد ﻣﺎه ١٤٠١
در تاريخ  ٢٧مرداد ماه  ١٤٠١تعيين توزيع قائم ازن توسط دستگاه ازن سوند ) (Ozonesondeدر مركز ازنسنجي و جو باﻻي اﺻﻔهان
انجام شد .گاز ازن پس از تشكيل در ناحية استراتوسﻔر در ارتﻔاعات حدود  ٣٥-١٥كيلومتري از سطح زمين تجمع مي يابد .بيشترين
مقدار اين تجمع در استراتوسﻔر پائيني در ارتﻔاع  ٢٠تا  ٢٥كيلومتري از سطح زمين مي باشد .غلظت ازن در اين ﻻيه بايد به ميزاني باشد

كه بتواند در واكنﺶهاي فوتوشيميايي شركت كرده و با جذب تابﺶ خورشيدي در بخﺶ زيانآور فرابنﻔﺶ ،از عبور آن به سمت زمين
جلوگيري كند.

همانگونه كه در شكل ) (١٣مﻼحظه ميشود مقدار ازن كلي جو  ٢٥٣/١دابسون بوده كه مقدار خوب و قابل قبولي است .بيشينه غلظت
ازن استراتوسﻔري در  ٢٧مرداد  ١٤٠١به مقدار  ١٤/٤٢ميلي پاسكال در ارتﻔاع  ٢٦/٥كيلومتري از سطح زمين بوده است .در اين ارتﻔاع

دماي جو  ٥٠درجه سلسيوس زير ﺻﻔر؛ فشار هوا  ٢١/٩ميليبار و سرعت باد  ٢١/٤متر بر ثانيه از جهت شرقي بوده است .بالن تا ارتﻔاع
نزديك به  ٣٤كيلومتري از سطح زمين باﻻ رفت و در مسافت  ٣٠كيلومتري از ايستگاه ازنسنجي در غرب اﺻﻔهان منﻔجر گرديد.

٢٢

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

شكل  .١٣نيمرخ قائم ازن در ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔهان؛  ٢٧مرداد  ١٨) ١٤٠١آگوست ( ٢٠٢٢

مدت زمان پرواز بالن  ٧٨دقيقه طول كشيد .دما در ارتﻔاعي كه بالن منﻔجر شد  ٣٢/٥درجه سلسيوس زير ﺻﻔر؛ فشار هوا  ٧/٢ميليبار؛
جهت باد جنوب شرقي و سرعت باد  ١٤/٥نات بر ثانيه بود و بالن در زمين هاي كشاورزي روبروي مسكن مهر منطقه فوﻻدشهر به زمين
افتاد.

شكل  .١٤نقشه مسير حركت بالن ازن سوند از ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔهان

٢٣

شماره بولتن ٠١-٠٥

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مرداد ماه ١٤٠١

پيﻮست  -١ﻣعرفي گﻠبﺎد
گلباد ،نمودار و شكلي اقليم شناختي براي نمايﺶ مشخصات و ويژگيهاي باد در يك منطقه ميباشد و سه مشخصه اﺻلي شاخص باد را
نمايﺶ ميدهد :فراواني وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد .منظور از فراواني وقوع باد ،تعداد ديدبانيهايي كه براي شاخص باد انجام شده
و باد به وقوع پيوسته است .سرعت باد نشانگر ميزان جريان هوا ميباشد كه با نات يا متر بر ثانيه سنجيده ميشود و جهت باد ،جريان

غالب باد را نشان ميدهد كه يكي از جهات اﺻلي و فرعي ميباشد .ساختار كلي گلباد به شكل گل باز شده ميباشد .دايره وسط اين
گلباد ميزان باد آرام در يك منطقه را نمايﺶ ميدهد؛ گلها نيز نمايشگر سرعت و جهت باد است .ضخامت گلها ،نشانگر سرعت باد و

طول گلها نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به ﺻورت ساليانه يا ماهيانه ترسيم ميگردد و به دو روش دستي و نرمافزاري تهيه ميشود.
در روش دستي ابتدا شاخص هاي باد منطقه گرفته شده و تعداد فراواني باد ،باد آرام ،سرعت و جهت باد مﺤاسبه شده و سپس درﺻد هر

يك از شاخصها نسبت به كل گرفته ميشود .ميزان قطر دايره و طول و ضخامت گلها برحسب اين درﺻد ترسيم ميگردد .براي
ترسيم گلباد به روش نرمافزاري بايد آمار و اطﻼعات در يك فايل  Excelتهيه شده و وارد نرمافزار ويژه گلباد گردد .عمدهترين نرمافزار
مورد استﻔاده در ترسيم گلباد نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهاي به دست آمده از دايرههاي هم مركزي تشكيل شدهاند كه در دايره
مركزي آن درﺻد فراواني وزش بادهاي كمتر از  ٠/٥متر بر ثانيه نوشته ميشود .سمتهاي باد بر روي دايرهها غالباً در هشت سمت
شمال ،شمالشرقي ،شرقي ،جنوبشرقي ،جنوب ،جنوبغربي ،غربي و شمالغربي نمايﺶ داده ميشود .سرعتهاي باد نيز براساس
روش سازمان هواشناسي جهاني به  ٨گروه دستهبندي ميشوند .آنگاه فراواني هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روي دايرهها

مشخص ميشود .اگر فراواني هر گستره در سمتهاي مختلف با يكديگر جمع شوند و فراواني آرامه نيز به آن افزوده شود ،حاﺻل ﺻد

د رﺻد را نشان خواهد داد ،و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لﺤاظ شده است .تﻔسير يك گلباد بدون نقشه برجستگي
)توپوگرافي( دشوار است زيرا اثرات مﺤلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا ميشوند .از كاربردهاي گلباد ميتوان به آمايﺶ

سرزمين ،طراحيهاي شهري ،طراحي باند فرودگاهها ،زمينهاي ورزشي و غيره ،عدم استقرار ﺻنايع آﻻينده در جهت باد غالب منطقه،
مكانيابي جهت گسترش فضاي سبز ،و امكانسنجي براي استﻔاده از انرژي باد اشاره كرد.

تقدير و تشكر
 -١به اين وسيله مركز تﺤقيقات هواشناسي كاربردي مراتب تقدير و تشكر خود را از همكاران مركز ملي خشكسالي و مديريت
بﺤران به سبب تهيه تعدادي از جداول ،نمودارها و نقشه هاي مورد استﻔاده در اين بولتن كه پس از توليد در مقياس كشوري و
انجام برش استاني در اختيار اين اداره كل قرارگرفته است ابراز ميدارد.
 -٢همكاران مركز تﺤقيقات هواشناسي كاربردي همچنين از سركار خانم اكرم پرنده ،آقاي نويد حاجيبابائي و تمامي همكاران
استاني كه به نﺤوي در تهيه اطﻼعات ﻻزم براي تدوين آن نقﺶ داشتند سپاسگزاري و تقدير مينمايند.

همكاران اين شماره:
 -١مينا معتمدي

 -٢سيمين باقري
 -٣سيد مسعود مصطﻔوي داراني
با مسئوليت :ليﻼ اميني

٢٤

